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ਸੰਘੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਤ ੇNYC ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਪ�ਬੰਧਨ COVID-19 

ਦਫ਼ਨਾਉਣ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਿਕਿਰਆ 

 
ਮ� ਸੰਘੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਐਕਟ (Federal Emergency Management Act, FEMA) COVID-19 ਕਰਕ ੇ

ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ NYC ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਪ�ਬੰਧਨ (Human Resource Administration, 

HRA) COVID-19 ਦਫ਼ਨਾਉਣ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਵਾਂ? 

• FEMA COVID-19  ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, 

fema.gov/ disasters/ coronavirus/ economic/ funeral-assistance ’ਤੇ ਜਾਓ। 
• NYC HRA COVID-19  ਦਫ਼ਨਾਉਣ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, 

www1.nyc.gov/ site/ hra/ help/ burial-assistance.page ’ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਮ� ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ NYC ਿਵੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਵਖਾਉਦਂਾ ਹੈ?  

NYC ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਰੋਗਤਾ ਿਵਭਾਗ (NYC ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) NYC (ਬ��ਕਸ, ਬ�ੁਕਿਲਨ, ਮੈਨਹੈਟਨ, 

ਕਵੀਨਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟਨ ਆਈਲ�ਡ) ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਹਲੂਤ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ NYC ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਜਸਟਰ 

ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।  
 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਫਊਨਰਲ ਹੋਮ (ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਅਸਥਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਭ ਤ� ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ 
ਹੈ। ਿਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਰਡਰ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਿਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਿਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤ� ਮੌਤ ਦੇ 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਰਡਰ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂvitalchek.com ’ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ NYC ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਵੇਖੋ। 
 

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 

https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://vitalchek.com/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
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ਿਸਰਫ਼ ਿਮਰਤਕ ਦੇ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਪਤੀ/ ਪਤਨੀ; ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ; ਮਾਤਾ/ ਿਪਤਾ; ਬੱਚਾ; ਭੈਣ/ ਭਰਾ; ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ; 
ਪੋਤਾ/ ਪੋਤੀ/ ਦੋਹਤਾ/ ਦੋਹਤੀ; ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਗਵਾਹ; ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ  
 

ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ?  

ਹਰ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ $15 ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ ਿਮਲੇਗੀ? 

ਹਾਂ। NYC ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਸਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ NYC ਪ�ਮਾਿਣਤ 

ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਫੀਚਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 
ਪ�ਮਾਿਣਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ (ਉਪੱਰ ਵੇਖੋ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ “ਗੁਪਤ ਮੈਡੀਕਲ 

ਿਰਪੋਰਟ” ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਵਖਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਮਰਤਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦਾ 
ਨੰਬਰ ਵੀ ਿਵਖਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਿਪ�ੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਂਿਲੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮ� ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਿਕਵ� ਕਰਾਂ? 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।  
 

ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਹੈ? 

ਨਹੀ।ਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ “ਲੰਿਬਤ” ਿਵਖਾਉਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮ� ਕੀ ਕਰਾਂ? 

ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ “ਲੰਿਬਤ” ਿਵਖਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਅਸਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੇ ਅਦੰਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ’ਤੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਥੱਲੇ 

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 
ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਿਮਲੇਗਾ। 
 

ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ COVID-19 ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਇਹ ਿਕਉ ਂਿਵਖਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ 

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ? 

ਅਪ�ੈਲ 20 20  ਿਵੱਚ, ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕ�ਦਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ COVID-19  

ਲਾਗ ਦੀ ਵਜ�ਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ COVID-19 ਨਹੀ ਂਿਵਖਾਉਦਂਾ ਤਾਂ ਮ� ਕੀ ਕਰਾਂ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਲੂਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੁੱਢਲੇ 
ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ COVID-19  ਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਨ 

ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਮੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ NYC 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ 
ਲਈ NYC ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਵੈੱਬਪੇਜ ’ਤੇ, ਆਮ ਸਵਾਲ “What is the process to 

correct a death certificate? ” (ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਕੀ ਹੈ? ) ਿਵੱਚ ਜਾਓ। 
 
 

ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  4.11.21 

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/certificate-corrections.page
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	ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ NYC ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?
	ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ NYC ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?
	ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ?
	ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ?
	ਹਾਂ। NYC ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਸਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ NYC ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ (ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ “...
	ਹਾਂ। NYC ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਸਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ NYC ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ (ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ “...
	ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?
	ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?
	ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਹੈ?
	ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ “ਲੰਬਿਤ” ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
	ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ COVID-19 ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ?
	ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ COVID-19 ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ?


